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Plats och tid Utvecklingscentret, Stora salen, onsdagen den 23 mars 2022 kl 08:00-12:00 

Beslutande Ledamöter 

Anna Johansson (C), Ordförande 

Niklas Johansson (C) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Linus Lännhult (M) 

Larsinge Fahlén (S), 1:e vice ordförande 

 

 Ersättare 

Erika Martinsson (S) 

Johnny Andreasson (SD) 

 

Övriga närvarande Anna Andersson, förvaltningschef FOKUS 

Sofia Mattson och Hans Åkerlundh, Utsikten § 24 och del av § 25 

Justerare Lars-Inge Fahlén 

Justeringens plats och tid Tisdagen den 29 mars klockan 14:00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 21-26 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Anna Johansson  

 Justerare 

  

 Lars-Inge Fahlén  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans FOKUS-nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-30 Datum då anslaget tas ned 2022-04-22 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  
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§ 21 Dnr 2022-000029 612 

Remiss Skolinspektionen avseende ansökan från 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående  

gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedal kommun från och 

med läsåret 2023/2024. Dals-Eds kommun ges möjlighet att yttra sig över 

ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). A 

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 

underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 

sökta utbildningen skulle medföra påtagliga och bestående negativa följder 

på lång sikt (5 år) för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 

(kommunal verksamhet). Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga 

beslut före den 1 oktober 2022. Under maj 2022 kommer därför 

Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till 

gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar, förvaltningschef FOKUS, 2022-03-02 

FOKUS-nämndens AU protokoll 2022-03-09 § 16 

FOKUS-nämndens beslut 

- FOKUS-nämnden ställer sig bakom föreliggande förslag från 

förvaltningen om remissvar till Skolinspektionen avseende ansökan 

från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 

vid Yrkesgymnasiet i Munkedal. 
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Skolinspektionen 
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§ 22 Dnr 2021-000112 292 

Kartläggning och utredning av riktlinjer gällande bidrag till 

föreningar och förbund i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden har 211117 uppdragit åt Fritid- och kulturchefen att 

genomföra en genomlysning av nuvarande riktlinjer gällande skötsel- och 

anläggningsbidrag för föreningar tillsammans med en annan utredare i 

kommunen alternativt extern konsult. Fritid- och kulturchefen kartlägger nu 

ovanstående i form av del för del som sedan redovisas till FOKUS au och 

nämnd.  

Bedömning görs nu om att behov finns om att förtydliga uppdraget ovan till 

att omfatta genomlysning av all form av stöd och bidrag till förbund och 

föreningar. Utöver det föreslås följande upplägg på uppdraget; 1. 

Kartläggning av nuvarande riktlinjer och utbetalt stöd/bidrag sammanställs 

och presenteras i sin helhet senast i juni 2022 2. Utredning startar när 

ovanstående är klar av Fritid- och kulturchef tillsammans med annan 

utredare där omvärldsanalys, bedömning och eventuellt förslag till ändrade 

riktlinjer tas fram. Bedömningen är att denna utredning ska vara klar under 

senhösten 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fritid- och kulturchef, 2022-03-02 

FOKUS-nämndens AU protokoll 2022-03-09 § 17 

FOKUS-nämndens beslut 
- FOKUS-nämnden beslutar att uppdraget omfattar genomlysning av 

all form av avtal, stöd och bidrag till förbund och föreningar och i 

enlighet med följande upplägg på uppdraget; 

 

1. Kartläggning av nuvarande avtal samt riktlinjer och utbetalt stöd i 

bidrag sammanställs och presenteras i sin helhet senast juni 2022.  

 

2. Utredningen startar när ovanstående är klart av Fritid- och 

kulturchef tillsammans med annan utredare där omvärldsanalys, 

bedömning och eventuellt förslag till ändrade riktlinjer tas 

fram. Bedömningen är att denna kan vara klar under senhösten 

2022.  

      

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef 

FOKUS AU 2022-06-08 
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§ 23 Dnr 2021-000125 800 

Utvecklings-/evenemangsmedel 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har någon form av stöd kring evenemang i kommunen 

hanterats av kommunstyrelsen. Sedan några år tillbaka sker det i form av ett 

ansökningsförfarande  Kommunstyrelsen har 211124 fattat beslut om att 

anslå 100.000 kr till evenemang under 2022. FOKUS-nämnden har fördelats 

medlen för att besluta om hur medlen ska fördelas mellan de föreningar, 

organisationer och företag som sökt bidrag för att genomföra sina 

evenemang.  

Fritid- och kulturchefen har berett de ansökningar som kommit in och 

förslag om fördelning föreligger.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchefen 

FOKUS-nämndens AU protokoll 2022-03-09 § 18 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar: 

- att godkänna föreliggande förslag på fördelning av evenemangsmedel 

2022 

- att föreslå kommunstyrelsen att inför kommande år se över riktlinjer 

för evenemangsmedel 

 

Jäv 

Anna Johansson och Linus Lännhult anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet.  

 

 

 

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef 
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§ 24 Dnr 2022-000005 600 

Verksamhetsbesök 2022 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde genomförs verksamhetsbesök från Utsikten.  
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§ 25 Dnr 2022-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Vid FOKUS-nämndens sammanträde lämnas information om  

- Utredningsuppdrag Utsiktens verksamheter, hur arbetet fortskrider 

ibland annat arbetsgrupperna 

- Hagaskolans skolmuseum och hur den frågan behöver hanteras 

tillsammans med kommunstyrelsen och hänga ihop med andra frågor 

kring museum.  

- Kartläggning och utredning av riktlinjer gällande bidrag till 

föreningar och förbund i Dals-Eds kommun 

- Ledningsorganisation för FOKUS-förvaltningen och 

socialförvaltningen till följd av vakanser. Bland annat så innebär 

detta att förvaltningschef  FOKUS även kommer att fungera som tf 

chef för socialförvaltningen till och med 2022-04-30.  

- Ukrainakrisen och kommunens förberedelser för eventuellt 

mottagande av flyktingar som i ett första skede är förberett på 

Utsikten.  
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§ 26 Dnr 2022-000019 600 

Övriga frågor 2022 - FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden uttrycker oro för ledningsorganisationen på förvaltningsnivå i 

samband med vakanser inom socialförvaltningens ledning och trycker på 

vikten av att planen för interrimslösning socialförvaltningen följs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef 

 

 


